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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2021-02-22 och
gäller från höstterminen 2021 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
För antagning till kursen krävs 210 hp inom Juristprogrammet (JALAW).

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna 
1. redovisa fördjupade materiella juridiska kunskaper avseende examensarbetets
frågeställning och 
2. relatera till olika juridiska metoders betydelse för rättsvetenskapen.

Färdigheter och förmågor
Efter avslutad kurs skall studenten kunna 
3. med hög grad av självständighet identifiera och formulera rättsvetenskapliga frågor med
relevans för samhällsutvecklingen samt argumentera kring dessa, 



4. med god insikt och självständighet samla in och behandla komplext material, 
5. inom givna tidsramar utforma och genomföra en rättsvetenskaplig forskningsuppgift med
relevans för teoribildningen på området och för den valda frågeställningen samt för
samhället i övrigt, 
6. tillämpa vedertagna vetenskapliga metoder och självständigt författa och försvara en
rättsvetenskaplig uppsats som ger ett bidrag till kunskap inom det valda området och 
7. aktivt inhämta ny kunskap och forskningsrön inom rättsvetenskapen. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs skall studenten kunna 
8. självständigt genomföra en opposition och sätta in andras arbeten i ett vidare teoretiskt
perspektiv och 
9. självständigt presentera kunskapsöversikter, forskningsläge och eget arbete.

Innehåll
På kursen skall studenten självständigt skriva en uppsats med vetenskaplig förankring.
Särskild vikt läggs vid förmågan att strukturera och analysera ett rättsvetenskapligt problem
samt att presentera resultatet på ett klart och genomtänkt sätt. Det självständigt planerade
och genomförda examensarbetet innefattar särskilt: 
- formulering av ämne, syfte och forskningsfrågor som är förankrade i bakgrundskunskap,
perspektiv och förförståelse utifrån befintlig litteratur på området, 
- analytisk precisering av syfte och forskningsfrågor genom val av teori, modell, analysram
eller begreppsligt schema, 
- avgränsning av material och val av metodisk ansats, 
- insamling, bearbetning och sammanställning av material, 
- analys av materialet utifrån syfte och frågeställningar, 
- logisk och pedagogisk redovisning av undersökningen och dess resultat i skriftlig form med
tillämpning av vedertagna tekniker för materialredovisning (referat, citat, tabeller, figurer)
samt för källhänvisning och litteraturhänvisning (notapparat och referensförteckning).

Den färdiga uppsatsen skall framläggas vid ett seminarium, där studenten skall agera som
respondent, och uppsatsen sakligt granskas av en särskilt utsedd opponent samt diskuteras
av seminariets övriga deltagare. Studenten skall också opponera på en annan students
uppsats. 

Kursen omfattar deltagande i obligatoriska seminarier och föreläsningar samt handledning
individuellt eller i grupp. Vid kursstart ges en introduktionsföreläsning som följs av fler
föreläsningar som handlar om uppsatsskrivande. Handledning erbjuds bara under den tid
kursen pågår. Vid omregistrering en senare termin erbjuds handledning i mån av plats och
resurser.

Studenter som skriver examensarbetet inom något av de fyra profileringsspåren som har
valts under termin 7 och 8 kommer att ha möjlighet att erhålla ett intyg över genomgången
specialisering, såsom "juristexamen med inriktning mot affärsjuridik", "juristexamen med
inriktning mot skatterätt", "juristexamen med inriktning mot humanjuridik" eller
"juristexamen med inriktning mot process- och straffrätt". Särskilt intyg utfärdas av
programledaren eller annan behörig personal.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Lärandemål 1-7 och 9 examineras genom ett självständigt arbete som seminariebehandlas.
Lärandemål 8 examineras även genom opposition på annan students arbete.



Därutöver skall studenten aktivt delta vid ytterligare tre uppsatsseminarier. 
Antalet tillfällen som en student kan genomgå examination kursen är begränsat till fem, på
grund av begränsade resurser. 

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat pedagogiskt stöd på grund
av dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad
examination eller att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd
(BA), Godkänd (B) eller Underkänd (U). Om examensarbetet framläggs och godkänns senare
än sex månader efter första registreringstillfälle för studenten på kursen, kan endast betyget
BA erhållas som högsta betyg. Framläggs och godkänns examensarbetet mer än nio
månader efter första registreringstillfälle kan endast betyget B erhållas.

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i
kursen. Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och
synpunkter är ett av underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande
regelverk. Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet
reglerar studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.


